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Текст: Камелия Илиева, в статията е използвана информация от книгата „Български светци и празници”, д-р Лилия Старева
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Света Петка е сред най-попу-
лярните и обичани българ-
ски светици. Тя събира в едно 

образите на три християнски култа - 
на Параскева Епиватска, на римска-
та великомъченица Параскева и на 
византийската Параскева от Ирони. 
Народният календар празнува на 14 
октомври Света Петка Епиватска, 
която е родена в Епиват, Тракия, на 
брега на Средиземно море, към края 
на X век. Брат й Евтимий по-късно 
станал мадитски епископ. След като 
родителите й починали, светицата 
раздала имуществото им на бедните 
и се посветила на Бога в малък храм 
в Иракли. След пет години отишла 
да се поклони пред гроба Господен 
в Палестина, след което се заселила 
в Йорданската пустиня и прекарала 
там дълги години в плач, молитва и 
пост. Хранела се, с каквото намери, 
само вечер. През това време дяволът 
обикалял наоколо, превръщал се в 
див звяр и нападал. Нито изкуше-
нието, нито заплахата успели да я 
откъснат от молитвите и вярата й. 
В преклонна възраст се завърнала в 
родния си град Епиват, на никого не 
казала коя е и умряла като непозна-
та странница. Много пъти разнася-

ли мощите на све-
тицата в различни 
посоки на Балка-
ните. През 1238 г. 
българският цар 
Иван Асен II, след 
битката при Кло-
котница извоювал 
тялото да бъде 
пренесено в Тър-
ново и оттогава за 
българите тя е Св. 
Петка Търновска. 
Най-хубавото и 
пълно сред мно-
жеството жития 
за нея написва 
Патриарх Тър-
новски. След като 
турците завладели 
българската сто-
лица, реликвите 

на Св. Петка Епиватска били отнесе-
ни във Видин, а по-късно в Белград. 
Днес нейните мощи почиват в мол-
довския град Яш, в църквата „Три 
светии”. Разкази за чудни изцеления 
съпътстват светите й мощи. Слепи 
проглеждат, хроми прохождат, бо-
лни от тежки и неизлечими болести 
оздравяват. Вярва се, че ръката на 
Св. Петка посочва къде под земята 
има животворна вода, на кое извор-
че или кладенче водата е целебна. 

Този ден е наричан още зимен 
Петковден и в българските вярвания 
бележи прехода към зимата. 

Традициите и честванията на бъл-
гарите на този ден имат предхристи-
янски белези на арграрните култове. 
Техните корени са от епохата, когато 
земеделието дало нов поглед за жи-
вота на човека, а основно място за-
емало плодородието на земята, оли-
цетворено от жена, даряваща живот.

Света Петка се смята за закрил-
ник на дома и семейството. От Пет-
ковден започват сгледите, годежите и 
сватбите, тъй като в народните раз-
бирания светицата е покровител на 
раждането и плодовитостта, както 
при хората, така и при животните.

Петковден бележи края на земе-

делската работа – последната есенна 
сеитба, прибирането на реколтата. 
Дотогава всичката земеделска работа 
трябва да е приключила, затова и на-
родът казва „На Петковден ралото да 
ти е под стрехата”. Денят празнуват 
и овчарите – на Петковден те пускат 
кочовете при овцете , а на овчаря се 
носи дар баница.

След това до Димитровден (26 
октомври), докато трае опложда-
нето на домашния добитък, же-
ните не бива да работят с вълна, 
а ножиците се завързват с червен 
конец – „за да не се отваря устата 
на вълка”, не трябва да плетат, за 
да не се оплетат чревцата на агън-
цата. За жените, които не спазват 
повелята, се вярва, че биват посе-
тени от Света Петка – под формата 
на змия или съсухрена жена, която 
иска да ги умъртви. След опложда-
нето, по традиция, жените изпичат 
пресни питки и ги раздават, за да 
се роди здрав добитък.

На Петковден се правят родови 
курбани и се месят обредни хлябо-
ве, като най-големият, наречен Све-
та Петка, се слага на трапезата вър-
ху мъжка риза, паничка сол и чаша 
вино. Къщата се ръси със светена 
вода, обредният хляб се прекажда 
и цялото семейство му се покланя 
три пъти. След това най-възрастната 
жена вдига хляба високо, благославя 
с него всички и раздава парченца.

Метеорологични прогнози
Каквото е времето на Петковден, 

такова ще е на Димитровден и на Ар-
хангеловден. 

Ако на Петковден грее слънце –
зимата ще е лоша, а ако вали – ще е 
добра. 

Ако около Петковден вали сняг, 
зимата няма да е люта и зла. 

Ако листата на дърветата не ока-
пят до Петковден, зимата ще е лоша. 
Ако в дните около Петковден овцете 
лежат разпръснати в кошарата – зи-
мата ще е мека, с малко сняг, ако се 
скупчат на едно място – зимата ще е 
тежка и люта.  ◆


